
NGHI THỨC KHAI MẠC SINH HOẠT 
 

1.   Chuẩn bị cờ đội, cờ đoàn, và chỉ định người cầm cờ 

2.   Thổi hồi còi chuẩn bị (dùng hiệu còi ĐS:  –••  •••) 

3.   Tập họp các em vào đội hình chữ U 

4.   Chỉnh trang đồng phục (nếu cần, tập bài hát cho băng reo) 

5.   Cho các em đứng ở thế nghỉ 

6.   Ra chào và mời quan khác và huynh trưởng vào trong đội hình (chào rồi mới nói) 
“Xin mời Cha và qúy Trưởng vào tham dự nghi thức khai mạc.” 

7.   Hô khẩu lệnh:  “Thiếu Nhi… Hy Sinh!” 

8.   Hô khẩu lệnh:  “Chuẩn bị chào… Chào!” 

9.   Đọc kinh khai mạc 
“Giờ đây chúng ta làm dấu đọc kinh khai mạc.” 

Đọc:  Kinh Dâng Ngày, Kinh Ăn Năn Tội & Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 
Đọc câu than:  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể – Xin hiệp nhất chúng con! 

10.  Mời mọi người hướng về phía cờ 
“Xin mời tất cả hướng về phía cờ.  Nghi lễ chào cờ bắt đầu!” 

11.  Hô khẩu lệnh:  “Chào cờ… Chào!” 

12.  Hô khẩu lệnh:  “Thôi!” 

13.  Cất hát bài “Thiếu Nhi Tân Hành Ca” 
“Tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ mọi nơi…” 

14.  Đọc: 10 Điều Tâm Niệm TNTT (cờ vẫn giữ nguyên tư thế) 

15.  Mời hướng về đoàn sinh 
“Lễ chào cờ chấm dứt!  Xin mời Cha và quý Trưởng hướng về Đoàn Sinh.” 

16.  Mời người nói câu chuyện khai mạc 
“Sau đây là câu chuyện dưới cờ của…Anh Đoàn Trưởng.” (Cha Tuyên Uý, Sơ Trợ Uý, v.v…) 

17.  Cho các em đứng ở thế nghỉ trong khi nghe câu chuyện dưới cờ 

18.  Băng reo và bài hát theo ý lực 
Trưởng Trực cho Băng Reo… 

19.  Giới thiệu quan khác hoặc thành viên mới (nếu có) 

20.  Khen thưởng (nếu có) 

21. Nhắc nhở những thông báo cần thiết 

22.  Chào tiễn quan khách và huynh trưởng 
“Chúng ta cảm ơn và chào tiễn Cha và qúy Trưởng.” 

23.  Hô khẩu lệnh:  “Thiếu Nhi… Hy Sinh!” 

24.  Hô khẩu lệnh:  “Chuẩn bị chào… Chào!”  

25.  Giải tán các em 

 Ghi Chú:  Nếu tuần đó không có Chào Cờ Đoàn thì bỏ phần # 10 – 17, phần # 18 – 20 vẫn áp dụng nếu có nhu cầu. 

  



NGHI THỨC BẾ MẠC SINH HOẠT 
 

1. Thổi hồi còi chuẩn bị (dùng hiệu còi ĐS:  –••  •••) 

2. Tập họp các em vào đội hình chữ U 

3. Chỉnh trang đồng phục  

4. Cho các em đứng ở thế nghỉ 

5. Ra chào và mời quan khác và huynh trưởng vào trong đội hình (chào rồi mới nói) 
“Xin mời qúy Trợ Tá và quý Trưởng vào tham dự nghi thức bế mạc.” 

6. Hô khẩu lệnh:  “Thiếu Nhi… Hy Sinh!” 

7. Hô khẩu lệnh:  “Chuẩn bị chào… Chào!” 

8. Nhắc nhở những thông báo cần thiết 

9. Đọc kinh bế mạc 
“Giờ đây chúng ta làm dấu đọc kinh bế mạc.” 

Đọc:  Kinh Sáng Danh 
Đọc câu than:  Lạy Đức Trinh Nữ Maria – Xin cầu cho chúng con! 

10. Chào tiễn quan khách và huynh trưởng 
“Chúng ta cảm ơn và chào tiễn qúy Trợ Tá và quý Trưởng.” 

11. Hô khẩu lệnh:  “Thiếu Nhi… Hy Sinh!” 

12. Hô khẩu lệnh:  “Chuẩn bị chào… Chào!”  

13. Giải tán các em 

14. Dẫn các em theo hàng lên nhà thờ 

 


